
Efs  inbjuder till 

Juldagsgudstjänst i 

Storkågeträsk  

25 december kl 11.00 

 

Söndagen den 18 januari  

kl.10.00  Gudstjänst 

 

Torsdag den 5 februari  

Bibelsamtal 

 

Söndagen den 15 februari 

kl. 10.00 Gudstjänst 

 

Hembygdsföreningen 

välkomnar alla till 

berättarkväll 

Söndagen den 11 januari kl. 

18.00  Berättare Lisbet . 

 

Vardagsmiddag serveras 

tisdagen den 20 januari 

kl.17.00 

 

Läs vidare på anslagstavlan. 

 

Hej igen 

Tänk att det hela tiden händer så mycket här i byn!  Jag trodde att 

vi skulle göra ett lite tunnare julnummer med bara några sidor. 

Men det blir ungefär lika många sidor som vanligt. Kanske har vi 

ändå missat något.  Berätta det i så fall för oss, så ska vi ta med det 

nästa gång.  Vi syns utåt också, för då och då syns namnet 

Storkågeträsk i tidningarna och man hör det nämnas på radion. Nu 

senast handlade det om de gamla dagböckerna igen.   

Vi vill passa på och tacka bönderna  Anders, Peter och Torgny för 

den extraordinära insatsen för Affärn nu i juletid .  

Vi har varit lite sparsamma med bilder den här gången, mest för 

att det blir dyrare att dra ut färgbilder.  Läs och begrunda.  Sen 

hörs vi igen år 2015. 

Nu önskar vi er alla en riktigt 

God Jul och Ett Gott Nytt År 

 

Annonssida 

 

 

 

 

 

 

  

BYABLADET 
 Utgåva 11 
 December 2014 

Från oss alla till er alla en riktigt 

God Jul 

 



Berättarkväll med Kristina Nilsson 

Ät  varierad men naturlig kost, rör på kroppen  och sov bra - det blev 

kontentan av  Kristina Nilsson berättelse när hon informerade under 

rubriken  ”Jakten” på den perfekta kosten för njutning, mage, idrott och 

hälsa. Vad du äter har stor betydelse för hur du mår, hur mycket du orkar 

jobba med hjärnan och kroppen men också hur du sover.                                                                                                           

Första delen av kvällen fick vi höra Kristina berätta lite om sitt liv, om 

glädjen med att träna och lyckas och om kostrelaterade sjukdomar och 

skadeproblem. Kristina har alltid hållit på med idrott.  Hon har spelat 

fotboll, orienterat, sprungit bana och terräng och åkt skidor. Hon har t.ex. 

åkt vasaloppet fyra gånger. Hon berättar att hon tillhör den grupp 

människor som inte gärna ger sig även om de uppsatta målen av olika 

anledningar är nästan omöjliga att nå. Så när hon drabbades av sjukdom 

vägrade hon att ge efter. Sjukdomen innebar illamående, viktnedgång, 

sämre ork och skadeproblem. Hon hade fått idrottsanorexia. Efter många 

års undersökningar, kontroller och behandlingar visade det sig att hennes 

magsjukdom berodde på överkänslighet för vete och i viss mån kött och 

socker. Ända sen hon fick sin sjukdom har hon varit intresserad av kostens 

betydelse för hälsan och  livskvaliteten. Hon har gått utbildningar och läst 

på och det märktes när hon efter pausen gav oss en mera vetenskaplig 

lektion om hur kostens olika beståndsdelar fungerar i kroppen.  Vi fick 

många goda råd t.ex att om vi äter varierad kost klarar vi oss i de flesta fall 

utan kosttillskott. Även att äta naturligt gynnar välmåendet då vi i grunden 

är samma varelse som för både 100 och 1000 år sedan och då kroppen  inte 

vet vad den ska göra med nya konstigheter och kan då ställa till besvär. Läs 

innehållsförteckningarna och tänk; hade farmors mormor haft denna 

ingrediens i sin matlagning?   

 Tack Kristina för en trevlig afton. Vi fick mycket att tänka på!                    

Lisbet 

Vardagsmiddagarna. 

Traditionell mat är vad som bjudes när vi ordnar våra vardagsmiddagar. 

Britt-Louice, Isabell och jag kokade köttsoppa. Den innehöll nöt- och 

fläskkött och  jättefina grönsaker varav en del var odlade här i byn ( tack 

Gun) och naturligtvis serverades klimp till. Soppan serverades tillsammans 

med ostmackor på ett jättegott bröd som Lilian bakat (recept se nedan). 

Under kvällen bestämdes att vi skulle höja priset på middagarna till 50 kr 

för vuxna.                                                                                                                         

Den 11 november var det Gun, Elsa och Ingegerd B som var matlagare och 

värdinnor. De serverade jättegod palt med tillbehör och så fick vi kaffe och 

frukt till efterrätt. Vi var lite färre som åt den kvällen och jag har träffat 

flera Kågeträskare som sagt sig helt ha missat att det var vardagsmiddag 

den dagen. Detta trots att det stått på anslagstavlan och i byabladet. Har du 

något tips om hur vi ska få informationen att nå alla, så hör av dej. Enligt 

planerna kommer vi att ha vardagsmiddag ungefär en gång i månaden efter 

jul. 

 

Lilians goda matbröd                                                 Ugn 200 grader 

1 dl majsolja                                                   

7 dl fingerljumt vatten 

1 msk salt 

50 g jäst 

1 ½ msk socker 

2 ägg 

Lös upp jästen i vattnet . Tillsätt övriga ingredienser.  

Rör sedan ner ca 20 dl mjöl. Dela degen i två delar. Varje del delas sedan 

i tre delar som rullas och flätas till en längd. De två längderna läggs på 

plåt och får jäsa i 40 minuter. Grädda i 200 grader ca 30 minuter 

Lycka till! 

 



JULBORD – I ÅR OCKSÅ! 

 
Tänk, vad tiden går! Det säger och känner vi ofta! 

Den andra helgen i advent var det dags för årets julbord i bönhuset! 

Och liksom tidigare år, så är alla med på noterna och ställer upp med sina 

bidrag – sallader, skinka, köttbullar, prinskorv, kött, paj, ägg, leverpastej, 

julmust, bröd och smör – inget fattas då julbordet dukas! 

Och så kommer alla glada, festklädda mänskor och tar plats vid de dukade 

borden! Och fast det är jobbigt med alla förberedelser, så släpper allt och 

man är bara glad! 

Glad att man fick vara med ett år till! Glad att allt fungerade! Glad att se 

alla så glada! 

Vi löste kluringar och sjöng en tokig sång: ”Sagan om snödäck och de sju 

fälgarna” 

På marknadsbordet fanns gott, hembakat bröd av alla sorter. 

Och så blev det ju ett så fint Luciatåg. Lusseskjortor hämtades i all hast 

och barnen övade sångerna. 

Vi avslutade med att sjunga ”Nu tändas tusen juleljus” tillsammans. 

Sedan återställdes ordningen i bönhussalen, och på söndag firade vi 

gudstjänst. 

Nils Hedlund talade, och ÖKSM sjöng flera advents-och julsånger. 

Efter gudstjänsten serverades rester från julbordet. Det blev en härligt god 

”julbrunch”. 

 

Tack än en gång alla fantastiska bybor och ha en riktigt GOD JUL! 

 

/Birgitta 

                                           

Affärens Årsstämma   

Onsdagen den 10 december var det årsstämma i bönhuset. Lars-Erik 

Lönnebo  skötte ordförandeskapet  och Ingrid Holmqvist skrev protokoll. 

Ingrid som sen några år är bosatt i stan kommer troget varje år för att delta 

i stämman. Bertil Kågström och Bernt Vallström utsågs att justera 

protokollet. Vi har under hösten fått flera signaler om att affären inte gått 

lika bra som förr så det var med lite pirr i magen vi såg fram mot den 

ekonomiska redovisningen för det gångna året. När Britt-Marie  Persson 

reste sej upp för att på sedvanligt kunnigt och korrekt sätt  redovisa  utfallet 

för året blev det mycket tyst och stilla i salen. För första gången sedan 

starten 1994  redovisades ett minusresultat. Omsättningen har minskat 

något men framför allt så har butiken under verksamhetsåret drabbats av 

flera bakslag i form av trasiga kylar, larm och telefoni som  slogs ut av 

åskan. Det innebar också att kortläsaren inte fungerade. Vi har på grund av 

ett beslut i kommunen förlorat en del hemkörningskunder (i Fällfors). Nu 

har vi installerat nya kylar, nytt larm, kortläsare via bredband  osv. så nu 

hoppas vi att vi ska slippa trassel i år. 

Styrelsen har redan genomfört en del förändringar för att komma till rätta 

med problemen. Man har minskat lite på anställningstiderna för personalen  

och sagt upp kontraktet med Menigo. Tanken är att man ska övergå till 

”Handlarn” som leverantör. Kunder som handlar lite mer, nya kunder och 

fler utkörningskunder är vad som skulle lyfta resultatet. 

Stämman beslutade att styrelsen kan erbjuda en riktad emmision (dvs. att 

fler aktier kan säljas ) om så skulle behövas. Planerna för bränslepumparna 

går vidare och projektet  ska vara klart i juli. Hela finansieringen är inte 

klar än. Men det är härligt att höra att Stavaträsk byaförening och 

skoterklubben har bestämt sej för att bidra med pengar.  

Curt Johansson, Britt-Marie Persson, Torgny Lindgren, Johanna Hällström 

och Karin Berggren återvaldes. Ny i styrelsen blev Isabel Eriksson. Lars-

Erik Lönnebo och Erik Ala återvaldes i valberedningen. Mötet avslutades i 

positiv stämning med kaffe och smörgåstårta.     



Julgröt i bönhuset 

 

Som traditionen bjuder serverade hembygdsföreningen julgröt i bönhuset 

lördagen före första advent. På torsdagskvällen hjälptes vi åt att göra om  

kyrksalen till matsal genom att vända bänkarna och ställa ut bord. 

Adventsljusstakarna och granen var redan inställda så det var bara att lägga 

ut dukar och söka fram ljusstakar till borden.  

Grötkokerskorna Gun Lindgren, Kerstin Ala, Elsa Brännström och jag 

hade lyckats bra även i år och den första skinkmackan för året smakade 

alldeles utmärkt.  Stämningen var god och sorlet i salen visade att folk 

trivdes. Drygt femtio personer lät sej väl smaka av det som bjöds.  

Elsa Brännström hade dukat upp ett jättestort vinstbord. Det blev vinst på 

nästan varannan lott.  Britt-Inger Bergsten sålde stickat m.m.  Ann-Mari 

Lindmarks bok  En byavandring i Storkågeträsk  på 1940–50-talet som 

hembygdsföreningen låtit  trycka upp i ytterligare 50 exemplar blev precis 

klar och fanns till försäljning. Annelie Öhman sålde armband och 

knäckstrutar till förmån för barncancerfonden.  

När vi plockat ihop och städat undan och vandrade hemåt och såg alla 

utebelysningar och adventsljus som lyste upp byn  infann sej den riktiga 

julstämningen, det var bara  snön som lyste med sin frånvaro. 

 

VAR RÄDD OM AFFÄREN!!!  HANDLA HÄR!!! 
 

Välkommen till vår fina affär! 

Vi vill ju ha den kvar, så har ni 

förslag till förändringar eller egna 

önskemål var inte rädd att ta kontakt 

med de anställda eller styrelsen. 

Ps. Nu finns vi även på facebook Ds. 

Rapport från Hållbara Sociala 

Servicepunkter 

 

Kommunen beslutade om pengar till att ta med  ytterligare två byar i 

projektet. Ragvaldsträsk drog igång med verksamheten direkt men den 

andra byn som var inbjuden att delta hoppade av. Istället har Jörn fått extra 

pengar. Där finns aktiviteter som bl.a. involverar invandrarna i byn och 

projektansvariga bedömer att pengarna behövs bäst där. 

Karin Axelsson reser runt i hela landet och berättar om projektet och om 

hur vi arbetar. Nu senast var hon i huvudstaden. 

Hon var också med på det senaste mötet med projektgruppen här i byn. 

Vi får ytterligare 5000 kr att använda för byns bästa. Nu gäller det bara att 

använda pengarna på bästa möjliga sätt. Vi har fått förslaget att sätta upp 

en ” belyst” skylt ute vid vägen, skylta upp vägarna i byn och att göra en 

större skylt ute vid vägen om fikat på affären. Hjärtstartare är ett annat 

förslag. 

Vi har under hösten haft två vardagsmiddagar och en föreläsningskväll.  

Diskmaskinen som installerades är jättebra och sparar mycket tid och 

arbete. Det går fort och bra att städa undan efter maten. I bönhuset finns 

dessutom numera storbildsskärm och möjligheter att gemensamt titta på 

intressanta program. Så bönhuset används numera flera gånger i veckan. 

Besöket från Länstyrelsen ledde  till att Curt Johansson och Ingegerd 

Bäcklund blev inbjudna till en lunch med landshövdingen på länsresidentet 

i Umeå. Där lästes Ingegerds dikt om affären upp av Lars Lustig och den 

fick enligt Curt stora applåder. 

Projektgruppen  kommer nu att ha ett möte för att bestämma hur vi ska 

jobba under våren. Vi har fått frågan om vi inte ska göra om extrarummet i 

källaren till ett hobbyrum där vi t.ex.  kan ha vävstolar m.m.  

Det känns som att vi har behövt ta det lite lugnt ett tag, men jag hoppas att 

vi får upp farten igen efter jul. 

Lisbet 



Varje dag drabbas ett barn av cancer….                                           

Barncancerfonden Norra bedriver verksamhet för alla som bor i Sveriges 

fyra nordligaste län. Vår uppgift är att informera och ge stöd till de barn 

och familjer som drabbas av barncancer.                                                                  

Vi får inget stöd av stat, kommun eller landsting och är helt beroende av 

gåvor från privatpersoner och företag.                                                            

Jag och min familj vet vad dessa  gåvor betyder när man går igenom det 

overkliga, ofattbara som ”bara händer andra”. Tryggheten i att veta att 

det varje vecka kommer clowner till alla barn som ligger inne på sjukhuset 

i Umeå, clowner som ser varje barn och även ser vilken nivå barnet är på. 

Onsdagsfikat som föräldrar som gått igenom detta tidigare kommer och 

bjuder på, men som inte bara är ett fika utan också samlar föräldrar och 

barn på avdelningen på ett sätt som annars inte skulle kunna ske. 

Syskonträffar, som binder ihop syskon till sjuka barn och de får tillfällen 

att prata med andra som varit i samma situation och som förstår.            

Vi-som-mist-träffar för oss som förlorat våra barn som kämpat, helger 

som både tar men samtidigt ger energi – vi är inte ensamma.                

Detta är bara en bråkdel av allt som ni bidrar till genom att skänka pengar 

till Barncancerfonden Norra.  
Jag är stolt och glad över alla pengar Ni bidrog med under grötfesten i 

bönhuset i början av december. Över 700 kr skänktes på bara 4 timmar ! 

Fantastiskt!!!                                                                                                                    

Jag vet som sagt att pengarna kommer rätt och jag kommer med glädje 

att sätta in dessa pengar på Plusgiro 90 30 80 – 0.                                           

Hoppas att ni vill fortsätta att hjälpa cancersjuka barn! 

Stort TACK!/ Annelie, mamma till Saga som förlorade kampen och 

ledamot i Barncancerfonden Norra 

 Bankgiro 903 – 0800                                Swish 123 903 080 

Hembygdsföreningen   

Hembygdsföreningens styrelseledamöter träffades härom kvällen för att 

bl.a prata aktiviteter och ekonomi. Först gick vi igenom 

årsmötesprotokollet för att se vad som fanns kvar på ”att göra listan”. Vi 

har genomfört det mesta men uppskyltningen av byn är inte gjord än. 

Diskmaskinen i bönhuset är  installerad och det till en ringa  kostnad för 

föreningen då bönhuset fick ärva diskmaskinen från Efs i Sandfors.  

Ann-Mari Lindmarks bok är upptryckt och säljs för fullt.  

Vi fortsätter med vardagsmiddagar ( tisdagar) och berättarkvällar.  Vi 

försöker åtminstone  en gång till att ha berättarkvällen på en 

söndagseftermiddag.   

Curt berättade om det ekonomiska läget . Vi har fått lite mer pengar från 

kommunen då man höjt sop- och latrin-bidraget  till 2000 kr och så fick vi 

lite pengar till renoveringen i lekparken.  Styrelsen beslutade att vi ska ta 

kostnaden för presentkorten till de som kör ut varor för affärens räkning. 

Vi diskuterade också förslaget att höja hyran för förråden. Ska vi betala 

avstyckning och lagfartskostnaden för marken som övertas från Ingegerd 

Bäcklund ? Ska marken ägas av hembygdsföreningen?  Det är frågor som 

ska diskuteras på årsmötet som kommer att genomföras i mars. 

Det är mycket spännande på gång och vi ser fram mot en händelserik 

period i föreningen. 

Lisbet         

 

 

 

 

 

 

Tack för att du lämnar ditt järnskrot i containern vid skolan i 

Storkågeträsk!!  / Hembygdsföreningen 

 



Vad vet du om julen? 

1) Egentligen är det fel att tända adventsstjärnan första advent. Stjärnan syftar på de tre 
vise männens ankomst, men när kom de fram till jesusbarnet? 
1. Trettondedag jul 
2. Domsöndagen 
3. Maria bebådelsedag 

2) Kompositören Gustaf Nordqvist tonsatte bla. ” Till havs”, men också en av våra 
julsånger. Vilken? 
1. Stilla natt 
2. O helga natt 
3. Jul jul strålande jul 

3) Vem utser årets julklapp? 
1. Svensk handel 
2. Riksdagen 
3. Handelns utredningsinstitut 

4) Var tillverkades den första julmusten i Sverige? 
1. Spendrups bryggeri i Grängesberg 
2. Bockens bryggeri i Gävle 
3. Roberts i Örebro 

5) Vilken dag ska man lägga lutfisken i blöt? 
1. Annadagen 
2. Luciadagen 
3. Första advent 

6) Vad betyder ordet advent? 
1. Väntan 
2. Gryning 
3. Ankomst 

7) Vad heter Karl-Bertil Jonssons pappa i den klassiska julsagan? 
1. Tage Jonsson 
2. Tyko Jonsson 
3. Harald Jonsson 

8) Vilka gåvor hade de tre vise männen med sig till Jesusbarbet? 
1. Guld, rökelse och myrra 
2. Guld, rökelse och olja 
3. Rökelse, vin och bröd 

 

Landshövdingen 

Det kom som sagt en inbjudan från landshövdingen till Länsresidenset i Umeå. 

Länets Lanthandlare var härmed inbjudna till lunch med Landshövding Magdalena 

Andersson. Jag fick möjligheten att åka med Kurt och representera Storkågeträsk 

Lanthandel. Så nu var det upp till oss att försöka vara "rumsrena" och prata med 

fint folk, helst på ren svenska dessutom... 

 Nåväl, vad gör man inte för att landsbygden ska få överleva. Så visst tackade vi ja 

till inbjudan. Kom fram till Länsresidensets mäktiga byggnad och blev insläppta 

av en, ja vad tror ni? En Butler så klart! Nu började vi sträcka på oss och förstå 

vårat riktiga värde. Efter en viss väntan i hallen så var det dax att tåga uppför den 

stora trappan upp till våning två. Där stod hon, Magdalena och tog oss vänligt i 

hand och hälsade oss välkomna. Blev bjudna på en drink i väntan på maten och 

fick lite information om byggnadens historia. Nu började vi med ens uppföra oss 

väldigt belevade och smälte in i sällskapet. Till och med rikssvenskan kom ut när 

vi öppnade våra munnar. Och det var väl tur att vi kommit så långt innan vi fick 

lunchen serverad, för vem kan säga Bouillabaisse på bondska?....  Efterrätt och 

kaffe hann vi också med mellan samtalen om landsbygd och lanthandlarnas 

överlevnad. Nu var det väl så att inga konkreta förslag kom fram. Men det verkar 

som om vår situation är under utredning i alla fall. Så vi hoppas på det bästa. 

Åkte så hemåt från denna stad, som ligger så långt bort från civilationen och 

metropolen Storkågeträsk. Kände oss nog lite märkvärdiga och fina i kanten under 

hemresan. Men halvvägs hem så började vissa bondska ord åter infinna sig. Så vi 

började återgå till det "normala" igen. 

 Väl hemkommen så landade jag ordentligt med en Filé bruttu... alltså en filbryta. 

Så jag fick ner näsan i rätt höjd igen. Och inte ångrar jag att jag nappade på 

erbjudandet. För det är inte alla som får äta lunch med Landshövdingen. 

 /Ingegerd                    

 



Fyll-i-saga 

Det var en gång en________________ som hette ________som skulle gå ut 

och___________ i __________________. Plötsligt gick en____________ förbi och 

sa:__________________________.  

____________________ svarade _____________ och tog ett______________. ”Jag 

tycker att du är ________________ och _________________ ”sa 

____________________ och skrattade. ”Är du en ____________________”? 

Jag vet inte svarade___________________. Sedan gick de vidare till 

_____________. På _________ satte de sig _______________ och 

________________________. Efter en stund sa_____________________ ”Jag 

tänker på _________________________________”.  Jaha, varför det? Frågade 

_________________.  Därför att ___________________ sa 

_____________________________.  Då lutade sig ____________ fram och 

_____________ . 

Varför gjorde du så? sa _________________________________ och tittade på 

_______________ med ____________________ ögon. 

Därför att jag _____________________________________________________ 

svarade ________________________. Sedan __________________ de åt varsitt 

håll och ____________ aldrig mer igen.   

 

 

 

 

SAAS blad   gjort av Annie och Sara 

 

Snart är det jul  så kul 

Då får man börja julpyssla och  klä granen 

Det är så kul tycker vi att ge presenter 

Undrar vem tomten är? 

VI HOPPAS ATT DET BLIR JUL SNABBARE ! 

 

 

 

 

 

 

Haribo Kalender  ( Annie intervjuar Sara) 

1. Vad tycker du om Haribokalendern? 

    Svar: Jag tycker den är bra. Man får godis varje dag. 

2. Tycker du inte det är dåligt att äta det varje dag? 

    Svar: Jo jag tycker att det är dåligt, men på julen förtjänar man det. 

3. Hur många poäng skulle du ge Haribokalendern? 

    Svar: Då skulle jag ge den en åtta!  

 

Detta var inte så värst mycket men God Jul i alla fall. 

God Jul  från Sara och Annie 

  

 

 

 

 



Storkågeträsk  lanthandel  (del 2) 

 

Nu verkar jag ha blivit så känd 

Att länsresidenset mej vill invitera 

Tänk med ens så blev jag sänd  

att med landshövdingen få dinera. 

 

Hoppas det ger resultat 

så jag kan överleva. 

Och fortsätta att sälja mat, 

samt till dom äldre distribuera 

 

både livsmedel och medicin 

för vi har diverse piller 

Beställa kan man sprit och vin 

och tvättmedel om man spiller. 

 

En sak till när vi ändå håller på. 

Snälla! Se över telefåneriet! 

Måste man vara it-tekniker för att förstå? 

Är det det man kallar valfrihet 

 

Tack för att ni tog er tid 

Vi återkommer gärna 

För att fortsätta att talas vid  

om hur vi landsbygden ska värna. 

 

/Ingegerd  

(Skrivet till Curts och Ingegerds lunchbesök på länsresidenset.) 

Gummi Tarzan 

Jag tyckte att boken var bra för den var både rolig och tokig. Den handlade 

om en pojke som var liten och spinkig. Han kallades för Gummi- Tarzan 

fast egentligen hette han Ivan Olsen.  

Han blev mobbad i skolan av några stora pojkar som sprutade vatten i 

byxorna på honom och spöade honom. Hans pappa ville att han skulle lära 

sig att ge tillbaka, men det ville inte Ivan Olsen.  Hans pappa ville att han 

skulle bli lika bra som en man i en bok som hette ” Tarzan i urskogen”.  

En dag möter han en dam som har en kråka i håret…… 

 

Läs boken så får du se hur det går.  

Felicia                                                                                      

                                                    

 

     



 

 


